
إلههى أقههرب وهههذا تكههذبيهم علههى يتحسههرون سههوف المكههذبين هههؤل ء أن
نن:  لقوله السياق إإ نت ((  نن لل نكنا ةة إإ نح ني ةة نص ند إح نذحا نوحا إإ نم نف نن هههه هدو إمهه * نخنا

نينا ةة ((  نر نس نل ى نح إد نع نبنا إع نل كههان لمهها لكههن وجههل عز الله كل م ) فالكل م) حا
اا تعالى الله صار وألم ند م التحسر يهها المههراد يكههون أن فههوجب عنه منزه
التكههذيب مههن فعلوا ما على العباد تحسر أشد ما أي عليهم واقعة حسرة
) المههراد) حالعبههناد (( عل ى:  تعههالى وقههوله اليههة آخههر بينههه كما للرسل
تحسههر ل الخاصة العبودية لن الخاصة وليست العامة العبودية هنا بالعباد

مثههال مثل... فالعامة ، وخاصة عامة العبودية أن علينا مر وقد أهلها على
، المكههذبين غيههر فيههها يدخل ل لنه العامة العبودية قلت بها المراد العامة
مههن الخصههوص بها أريد عا م لكنها العامة : العبودية نقول ذلك ومع طيب

لن حقيقههة ليههس " يعني مجاز : " ونداؤها قال ، للرسل المكذبون ؟ هم
علههى نداؤه فليس يعقل ل من أما ، يعقل من إلى يوجه إنما حقيقة الندا ء
:  الشاعر قول في قالوا ولهذا الحقيقة سبيل

منههك حالصههبناح ومههنا بصههبح    حانجلي أل حالطويل حالليل أيهنا أل" 
" بأمثلي

لن الحضههور طلههب ، الطلههب بمعنههى ندا ء وليس التمني به يراد هذا إن 
يعقههل ل لمههن وجههه إذا يعقههل لمن يوجه إنما حقيقة فالندا ء يعقل ل الليل
العاقههل غيههر جعههل أنههه والمعنههى التجههوز سههبيل علههى آخههر معنى له صار

العبههاد علههى حسههرة : يهها تقههول ويذهب يأتي شي ء الحسرة كأن كالعاقل
نم نمنا((  ، احضري إه إتي نأ نمههنا((  الحسههرة سههبب ، لسههببها بيههان ) هههذا) نيهه
نم إه إتي نأ نن ني لل إم هسو لل نر هنوحا إإ إه نكنا هئون إب إز نه نت نس نم نمههنا((  )) ني إه إتي نأ نن نيهه إمهه
لل هسو النفههي سههياق فههي لوقوعها ) زائدة) (( من و ) نافية) (( منا) ) نر

اا زائدة ، زائدة زائدة وهي : زائههدة قولنا معنى وهذا المعنى في تزيد لفظ
اا معنى يفيد ل واحد حرف القرآن في وليس زائدة القهرآن فهي ما كل أبد
اا يكون قد ولكن المعاني على يشتمل فإنه فقههط العههراب حيث من زائد

ال أنه الية هذه ) في) (( رسول نعرب ولهذا ال نعربه فاع : ونقههول فههاع
المحههل اشههتغال ظهورههها من منع آخره على مقدرة بضمة مرفوع فاعل

نم نمنا((  ، الزائد الحرف بحركة إه إتي نأ نن ني لل إم هسو التنصههيص ) وفائدتها) نر
(( مههن جهها ءت فإذا فتعم النفي سياق في نكرة رسول لن العمو م على

فائههدتها إن قههالوا ولهههذا حذفت لو مما العمو م على وأدل أنص ) صارت)
(( مههن:  فقههول " نعههم العمههو م على : " التنصيص السياق هذا مثل في

وأمههر بشرع إليه أوحي بشر هو العلم أهل عامة عند ) الرسول) رسول
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جبريههل سههمى اللههه فههإن الملكههي الرسههول على الرسول ويطلق بتبليغه
ال سماه هه:  تعالى قوله في كما رسو لن إإ هل ((  نو نق لل نل هسو لم نر إريهه إذ ي* نك  
لة لو ند هق نن إش إذ ي إع نر نع نل لن حا إكي ((:  وقوله ، آخره إلى]19:20)[التكوير) نم
نن لل إم هسو لل نر هنوحا إإ إه نكنا هئون إب إز نه نت نس بههه يسههتهزؤن كههانوا إل  يعنههي)) ني

اليات ر ءوس ولمناسبة الحصر ) لفادة) (( به وهو المعمول قد م ولكن
:  لفائدتين فقد م
. الفواصل مراعاة وهي لفظية فائدة

. الحصر وهي معنوية وفائدة
هههذا سههوى بأحههد يسههتهزؤن ل فكههأنهم الرسههول أتههاهم : إذا قههال كههأنه 

لل((  الرسول هنوحا إإ إه نكنا لمهها لكههن بغيههره يسههتهزؤن وهم بغيره ل ) أي) إب
إل يسههتهزؤن ل كههأنهم صاروا بالرسل الستهزا ء في أمعنوا قد هؤل ء كان

لل((   بالرسههل هنوحا إإ إه نكههنا هئون إبهه إز نه نت نسهه السههخرية هههو  والسههتهزا ء)) ني
.  والهز ء

نمنا:  قههوله من اليات هذه من ويستفاد نو ننههنا ((  نل نز نلهه ى نأن إه نع إم نو نن نقهه إمهه
إه إد نع نن نب لد إم نن هجن إء إم نمنا لس ال فوائههد منههها ) يسههتفاد) حال عههز اللههه : أن أو
الملئكههة إنههزال نفههي أن ووجهههه المكذبين لهل ك الملئكة ينزل قد وجل
. النفي صح لما وإل غيرهم في إمكانه على يدل القو م هؤل ء على
(( مههن:  لقوله وجل عز لله جنود الملئكة : أن الكريمة الية فوائد ومن
) .) جند
)) حالسمناء (( من:  لقوله السماوات محلهم الملئكة : أن فوائدها ومن
ليلة في تعالى قوله في كما الرض إلى ينزلون قد لكنهم الصل هو وهذا
يحفظون الذين ) وكالملئكة) فيهنا وحالروح حالملئكة (( تنزل:  القدر

المتقههدمين يكتبون والذين ذلك أشبه وما أعمالهم يكتبون والذي آد م بني
. المساجد أبواب على الجمعة إلى

للرسههل المكههذبين القههو م هههؤل ء حقههارة : بيههان الكريمة الية فوائد ومن
نمنا:  لقوله الثلةثة نو نننا ((  نل نز نل ى نأن إه نع إم نو نن نقهه إه إمهه إد نعهه نن نب لد إمهه نن هجنهه إمهه

إء نمنا لس نن:  قال أن ) إلى) حال إإ نت ((  نن لل نكنا ةة إإ نح ني ةة نص ند إح ) .) نوحا
بصههيغة بههذكره وذلك وجل عز الله عظمة : بيان الكريمة الية فوائد ومن

يفيههد هههذا إن يقههال ) ل) منزليههن كنههنا (( ومنا) ) أنزلننا (( ومنا الجمع
ذلك استدلت كما التعدد اللهه لن متعهددة اللههة : إن وقهالوا النصهارى ب
إن لهههم فيقههال اليات من ذلك أشبه ) وما) منزلين كننا (( ومنا:  يقول

عههن وتعمههون المتشههابهة اليههة بهذه تستدلون وكيف للتعظيم التعدد هذا
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نمههنا) ) لوحاحد إلهكم (( إن:  تعالى قوله مثل لن إإ هه (( للهه هه حال نلهه هد إإ إحهه )) نوحا
ند ]171[النسا ء: نق نل نر ((  نفهه نن نك إذي للهه هلوحا حا لن نقههنا نه إإ للهه هث حال إل لة نثههنا نثهه )) نثل
مههن تشابه ما يتبعون الزيغ أهل من كغيرهم النصارى ولكن]73[المائدة:

النصههارى مههن الشبهات اتباع رأى ومن تأويله وابتغا ء الفتنة ابتغا ء القرآن
وأنههه العجههاب العجههب لههه تههبين والسههنة الكتاب نصوص في غيرهم ومن
اا علينا يجب اا وجوب كمهها هههؤل ء لن هههؤل ء شههبهات لدفع العلم طلب مؤكد

رسههول عنههها قههال الههتي البلد هههذه في وكثروا الن بيننا انتشروا تعلمون
جزيرة من وحالنصنارى حاليهود ( أخرجوحا:  وسلم عليه الله صلى الله

اا وكهولنا شبابنا في السمو م يبثون  هؤل ء) حالعرب كمهها الن إنهم بل أيض
ويرسههلون النصههرانية إلههى تههدعوا نشههرات ، النشههرات يرسههلون سههمعنا
ويعرفههون المحلت يعرفههون بههدأوا لنهههم النصههرانية إلههى تههدعوا أشرطة
بنشهرات إلينهها يهؤتى عههدد يعني هذا من وعندنا إليها يرسلون ةثم العناوين
ل أنهاس أيههدي فههي وقعت إذا هذه النصرانية إلى تدعوا مسجلة وأشرطة
اا أسههتبعد كنههت وإن نفوسهم إليها تركن القل على جهل ء يعرفون أن جههد

الن عليه هم الذي ضلل كله النصارى دين لن المسلمين من أحد يتنصر
أن أرى أنهها لههذلك هههؤل ء إلى .والطمئنان...و الشبهة يوقع أنه لشك لكن

العلههم ، العلههم بسههل ح يتسههلحوا أن المسههلمين شههباب علههى يجههب اليو م
ول عقههل أنه يدعون بما يشبهون قو م أولئك لن والنظر الةثر على المبني
يكفههي إنمهها الةثههر ، ونظههر أةثههر من لبد بل فقط الةثر نتعلم أن الن يكفي
نمنا:  عنه الله قال الذي للمؤمن ؟ لمن نو نن ((  لن نكههنا إم نؤ همهه لة نول إل ننهه إم نؤ هم
نذحا نض ى إإ هه نق لل هه حال هل هسو نر ةرحا نو نم نن نأ نن نأ هكو هم ني هه هة نل نر ني إخ نل نن حا نم إم إه إر نم )) نأ

ال يؤمن ل لنه الةثر يكفيه ل المكذب لكن]36[الحزاب: يحتههاج بههالةثر أص
 الكريمة الية هذه مثل أن المهم ، حجته به تدحر وعقل نظر إلى

أن علههى النصههارى بههها ) يشههبه) منزلين كننا (( ومنا) ) أنزلننا (( ومنا
عمههوا بههل غفلوا أنهم ذكرنا وقد واحد من أكثر متعدد وتعالى سبحانه الله
أن زعم من كفر الله وأن واحد إله الله بأن الصريحة الواضحة اليات عن
ند متعدد الله نق نل نر ((  نف نن نك إذي لل هلوحا حا لن نقنا نه إإ لل هث حال إل لة نثنا نث . ) طيب) نثل
نن:  تعالى قال ةثم إإ نت ((  نن لل نكنا ةة إإ نح ني ةة نص ند إح نذحا نوحا إإ نم نف نن هه هدو إمهه )) نخنا

تكرر لم واحدة بصيحة القو م هؤل ء أهلك الله أن على دليل الية هذه في
الصههيحة هذه نوع ما قائل قال لو لكن بها هلكوا واحدة بصيحة أخرى مرة

أنههها .يحتمههل... الصيحة هذه أعلم الله ؟ إيش نقول ؟ أهلكوا قيلوا هل ؟
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عههن فهلكههوا واحههدة صههيحة أنههها المهم بالهل ك أمروا أنهم يحتمل صرخة
. بيان فيها قلت ، آخرهم

....:  الطالب
. واحدة بصيحة طيب أهلكوا أنهم ؟ إيش : بيان الشيخ

اا بههارز أو اللههه عههارض مههن وأن وجل عز الله قدرة : بيان فوائدها من ةثاني
يكههون شههي ء كههل وجههل عههز اللههه علههى يسير إهلكه فإن عظم مهما الله

لننا واحدة بكلمة إإ لل ((  لء هك ني هه نش نننا نق نل لر نخ ند نق نمنا*  إب نننا نو هر نم لل نأ هة إإ ند إحهه نوحا
ول يتباطههأ ) ل) بنالبصههر (( كلمح الواحههد المر هذا وعند]50)[القمر:)

اا اللههه أراد فههإذا يكههون ما أسرع البصر لمح يتأخر (( كن:  لههه قههال شههيئ
وجههل عههز اللههه عظمة على يدل هذا الله سبحان البصر ) كلمح) فيكون
. وقدرته

الثلةثههة الرسههل كههذبوا الههذين القههو م هههؤل ء : أن الكريمة الية فوائد ومن
اا هلكوا مههن أن علههى يههدل ) وهههذا) خنامدون هم (( فإذحا:  لقوله جميع
فههإن أنطاكيهها أنههها زعههم مههن الثلةثة إليها أرسل التي القرية هذه أن زعم

موسى بعد كانوا أنطاكيا إلى أرسلوا الذين عيسى رسل لن باطل زعمه
هكههذا التههوراة نزلههت أن بعد العمو م سبيل على أمة تعالى الله يهلك ولم
ند:  تعالى لقوله العلما ء من كثير قال نق نل نو نننا ((  ني نت نس ى آ نب همو نتنا إك نل نن حا إم
إد نع نننا نمنا نب نك نل نه نن نأ هرو هق نل نل ى حا هلو تههدل الية : هذه قالوا]43)[القصص:) حا
وهههذه ، التههوراة نههزول بعههد العمو م سبيل على أمة يهلك لن الله أن على
علههى ) تههدل) خنامههدون هههم (( فإذحا يس سورة في تعلمون كما الية
.  هلكوا أنهم

نينا:  تعالى قال ةثم ةة ((  نر نس نل ى نح إد نع نبنا إع نل نم نمنا حا إه إتي نأ نن ني لل إمهه هسههو لل نر إإ
هنوحا إه نكنا هئون إب إز نه نت نس المكذبين العباد تحسر شدة على دليل هذا  في)) ني

التنكيههر سههبيل علههى النههدا ء جهها ء ) ولهههذا) حسرة (( ينا:  لقوله للرسل
اا يفيد التنكير لن عظيمة حسرة أنها على ليدل . والشدة التعظيم أحيان
اا يؤاخذ ل أنه وهو وجل عز الله عدل : إةثبات الكريمة الية فوائد ومن أحد

نينا:  لقوله بذنبه إل ةة ((  نر نس نل ى نح إد نع نبنا إع نل نم نمنا حا إه إتي نأ نن ني لل إم هسههو لل نر إإ
هنوحا إه نكنا هئون إب إز نه نت نس عز إنه بل بذنب إل أحدا تعالى الله يعاقب  فلم)) ني
. الشر ك دون كان إذا الذنب عن يعفو قد وجل
مههن يههأتيهم (( منا:  لقههوله الرسههالة : إةثبههات الكريمة الية فوائد ومن

) ةثههم) حالعبناد (( عل ى:  قال لنه أمة لكل عامة الرسالة ) وأن) رسول
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(( الحجة عليهم قامت قد العباد ) فكل) رسول من يأتيهم (( منا قال
نن إإ نن نو لة إم لم لل هأ نهنا خل إإ هر إفي إذي .]24)[فاطر:) نن
لن للعقوبة موجب كفر بالرسل الستهزا ء : أن الكريمة الية فوائد ومن

اا فههأهلكوا الرسههل كذبوا قو م في السياق ، الن السياق : قيههل ةثههم جميعهه
نينا ةة ((  نر نسه نلهه ى نح إد نع نبههنا إع نل نم نمهنا حا إه إتي نأ نن نيهه لل إمه هسههو لل نر هنوحا إإ إه نكههنا إبهه

هئون إز نه نت نس كفههر بالرسههل أو بالنبيهها ء السههتهزا ء أن علههى هههذا  فههدل)) ني
نل ((:  تعههالى قههوله لهههذا ويههدل إه هقهه لل إبههنال أ

إه ن إت نيههنا إه نوآ إل هسههو نر نم نو هتهه هكن

نن هئو إز نه نت نس هروحا  ل* نت إذ نت نع ند نت نم نق هت نر نف ند نك نعهه نم نب هك إن نمههنا 65:6)[التوبههة) إإي
بشههرع ) السههتهزا ء) (( وآيناته:  لقههوله نعم ؟ كفر بالكتب الستهزا ء]6

الواحههدة بالشههعيرة السههتهزا ء لن كفههر واحدة بشعيرة ولو الشريعة من
بجميههع كفههر الواحههدة بالشههعيرة الستهزا ء أن كما الشريعة بكل استهزا ء
نن ((:  تعالى الله قال الشريعة هنو إم نؤ هت نف إض نأ نعهه نب إب إب نتههنا إك نل نن حا هرو هفهه نك نت نو
لض نعهه نب لن : تعههالى وقههال]85)[البقههرة:) إب إإ نن ((  إذي للهه نن حا هرو هفهه نك إه ني لل إبههنال
إه إل هس هر نن نو هدو إري هي نن نو هقوحا نأ رر نف نن هي ني إه نب لل إه حال إل هسهه هر نن نو هلههو هقو ني هن نو إم نؤ هنهه
لض نع نب هر إب هفهه نك نن لض نو نعهه نب نن إب هدو إريهه هي نن نو هذوحا نأ إخهه لت نن ني نيهه نك نب إلهه ةل نذ إبي * نسهه
نك إئ نل نو هم هأ نن هه هرو إف نكنا نل ققنا حا بالرسههالة آمههن فمههن]150:151)[النسا ء) نح
اا كفر فقد منها واحدة بشعيرة كفر ولكن اا كفر اسههتهزأ مههن ، بالجميع تام

كفههر فقههد بههواجب ليس بشي ء ولو الرسل شرائع من شعيرة من بشي ء
ببعض اليمان يمكن ل لنه كفر فقد به استهزأ إذا المندوب بالشي ء حتى
 ؟ الدليل إيش كفر فقد الله أنزل ما كره من بل بعض دون

نك إل نذ نم ((  هه لن نأ ههوحا إب إر نل نمنا نك نز هه نأنهه للهه نط حال نب نح نأ نم نفهه هه نل نمههنا نع )[محمههد:) نأ
نن ((:  تعالى لقوله بالكفر إل العمال تحبط ول]9 نم ند نو إد نت نر نم ني هك نن نن إم نع

إه إن نت إدي همهه ني نو نف ههه هر نو إف نك نكهنا إئه نل نو هأ نت نف نطه إب نم نح هه هل نمههنا نع نينا إفهي نأ نن دد حاله
إة نر إخهه نك نوحال إئهه نل نو هأ هب نو نحنا نصهه إر نأ لنههنا نم حال نهههنا هههه نن إفي هدو إلهه )[البقههرة:) نخنا

المههر ء علههى يجههب ولهههذا بالهينههة ليسههت عظيمة مسألة فالمسألة]217
ال فيرضههى اللههه شههرع ما بكل الرضا الخمههر وتحريههم الصههلة بوجههوب مث
أن يجههب شههي ء كههل يعنههي فقههس هههذا وعلى الربا وتحريم الزكاة وجوب
كههان إذا عههوقبت بههه تعمل لم وإن أةثبت به عملت إن ةثم وتقبله به ترضى
اا إذا فإنههك كفههر تركههه الههواجب هههذا كان إذا إل العذاب استحققت أو واجب
ال كفرت تركته أنكههر فمههن الربهها بتحريم يؤمن أن النسان على يجب فمث

ورضههي وقبلههه بتحريمههه آمههن إذا ، كفههر تحريمههه يقبل لم أو كفر تحريمه
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العصاة حكم حكمه يكون يكفر ما ؟ ل وإل يكفر الربا فعل ولكن بالتحريم
. نعم

.....:  الطالب
. وبالواقع بهذا استدلوا أنهم والظاهر العلما ء بها استدل : والصل الشيخ

....:  الطالب
اللههه أنجههى مهها بعههد إل نزلت ما التوراة ؟ التوراة قبل كيف ، : نعم الشيخ

. إسرائيل بني
....:  الطالب
إن ، بأعمههالهم أو بأشخاصهههم يكون أن إما بالصالحين : الستهزا ء الشيخ

بكفههر فليههس بأشخاصهههم كان وإن بالشريعة استهزا ء فهو بأعمالهم كان
ولههو اسههتهزأ مههن فههإن والسههل م الصلة عليه الرسول إل خطر على لكنه

. نعم كافر فهو بشخصه
وكتبههه وملئكته بالله يؤمن...أشيا ء عن وسألوه... بهم .صا ح...:  الطالب
...عدو هذا قالوا...وميكائيل وجبريل
لهههم بالعههذاب يههأتي لنه عادوه إسرائيل بني أن فرض لو .هذا...:  الشيخ

... هؤل ء من يلز م ما
... بالعذاب يأتي من ..أن الية تفهم ...كيف:  الطالب
لن نههدري مهها ؟ إسرائيل بني من هم هل هؤل ء لن يلز م ل : أقول الشيخ
ال ليسوا أنهم رجحنا ال ليسوا ، عيسى رس . عيسى قبل من رس

 بعد من اسرائيل بني من...:  الطالب
. يعقوب هو إسرائيل لن ، يعقوب بعد : من الشيخ

نن إإ نو لل ((  لمنا هك هع نل إمي نننا نج ني ند نن نل هرو نض نح .  ياسر ) هنا) (( إن )) هم
نن:  تعالى الله قال إإ نت ((  نن لل نكنا ةة إإ نح ني ةة نص ند إح نذحا نوحا إإ نم نف نن هه هدو إم )) نخنا

إهل ك علههى قههادر وأنههه وجههل عههز اللههه قدرة : بيان الية هذه فوائد من 
القلههوب يقطههع مزعههج صههوت فعههل أي بههدون فقط واحدة بصيحة الخلق
نن(:  لقوله إإ نت (  نن لل نكنا ةة إإ نح ني ةة نص ند إح ) .) نوحا
لقوله أراده ما يعيد ل أو يكرر ل بحيث لعظمته شي ء كل ذل : بيان ومنها

نن((:  إإ نت   نن لل نكنا ةة إإ نح ني ةة نص ند إح لههن أنهههم لبيان بواحدة أكدها ) ولهذا) نوحا
اا به الله أمر ما جميع وهكذا ةثانية مرة الصيحة إعادة إلى يحتاجوا فإنه كون

إل أمرنههنا (( ومنا:  القمههر سههورة فههي تعههالى لقوله إعادة إلى يحتاج ل
) .) بنالبصر كلمح وحاحدة
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اا أهلكتهم الصيحة هذه : أن الكريمة الية فوائد ومن منهههم ينههج لههم جميع
أخههرى فائههدة يههترتب هههذا ) وعلههى) خنامدون هم (( فإذحا:  لقوله أحد

يقههول قد فإنه نتصور مما أكبر آد م بني لروا ح الموت ملك قبض أن وهي
كيف : إن نقول ؟ واحد آن في تموت وهي الروا ح هذه يأخذ : كيف قائل
ل غيبي أمر فكل بحواسنا ندركها ل أمور هذه لن ترد ل الغيبية المور في
: " الكيههف قههال ؟ استوى : كيف مالك للما م قيل لما ولهذا كيف به تقل
 ، عنه نسأل حتى بالعقول ندركه أن يمكن " ما معقول غير

نينا:  وجل عز وقال  ةة ((  نر نس نل ى نح إد نع نبنا إع نل دليههل ههذا في آخره ) إلى) حا
هههذا ) فههإن) حسههرة (( ينا:  لقوله للرسل المكذبين حسرة عظم على

. التعظيم يفيد التنكير
حسههرات أعمههالهم سههيجدون للرسههل المكذبين هؤل ء : أن فوائدها ومن

نم نمنا(( :  لقوله عليهم إه إتي نأ نن ني لل إم هسههو لل نر هنوحا إإ إه نكههنا هئون إبهه إز نه نت نسهه ني
((. 

مهن له وجد إل أرسل رسول من ما أو بعث نبي من ما : أنه فوائدها ومن
اا به يؤمن ومن به يستهزأ يجههد ل مههن منهههم لكن به يؤمن ومن نعم ، أيض

اا السبعين حديث في والسل م الصلة عليه النبي لقول به يؤمن من : ألفهه
كههل ، رسههول لكههل حاصههل  فالسههتهزا ء) أحهد معهه وليس ( وحالنبي

ه يؤمن من ويجد به يستهزأ من يجد فإنه يرسل رسول كهل ليهس لكهن ب
: والسههل م الصههلة عليههه النههبي لقههول بههه يههؤمن مهها يجههد يرسههل رسههول

 .) أحد معه وليس ( وحالنبي
نمنا(( :  لقههوله كفههر بالرسههل السههتهزا ء : أن الكريمههة اليههة فوائد ومن

نم إه إتي نأ نن ني لل إم هسو لل نر هنوحا إإ إه نكنا هئون إبهه إز نه نت نسهه السههتهزا ء   وكههذلك)) ني
العلما ء واختلف كفر وجل عز بالله الستهزا ء وكذلك كفر الرسل بشرائع

: قههال من فمنهم قولين على ؟ توبته تقبل هل رسوله أو الله سب فيمن
عليههه يصلى ول يكفن ول يغسل فل المرتد قتل يقتل بل توبته تقبل ل أنها
تعههالى اللههه كههان إن اللههه إلههى أمره الخرة وفي المسلمين مع يدفن ول

فههإنه كههذبها منههه علههم اللههه كههان وإن يعههذبه ل فإنه التوبة صدق منه علم
. أحمد الما م مذهب من المشهور هو وهذا الخرة في يعذب

وسههب ورسوله بالله استهزأ من توبة صحة ، توبته : صحة الثاني والقول
سههب مههن وأمهها ، يقتل بالرسول استهزأ لمن بالنسبة ولكن ورسوله الله
اللههه سههب إذا النسان أن الصحيح هو وهذا يقتل ل فإنه به استهزأ أو الله

إذا يقتههل لكنههه تههوبته قبلههت تههاب فإن يكفر فإنه بهما استهزأ أو أورسوله
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كههان إذا يقتل ول والسل م الصلة عليه بالرسول الستهزا ء أو السب كان
وسههبه بالرسههول السههتهزا ء أن بينهما والفرق ، بالله الستهزا ء أو السب

عههز اللههه أخبرنهها وقههد للههه حق فهو وسبه بالله الستهزا ء وأما لدمي حق
عنههه انتفههى تههوبته اللههه قبههل وإذا الههذنوب جميع من التوبة يقبل أنه وجل

ل فإننهها والسههل م الصههلة عليههه للرسههول بالنسبة أما القتل وهو مقتضاها
نأخذ أن علينا فوجب حقه عن عفا والسل م الصلة عليه الرسول أن نعلم

. به
نم:  تعالى الله قال ةثم نل نأ نوحا ((  نر نم ني نننا نك نك نل نه نم نأ هه نل نب نن نق إن إمهه هرو هقهه نل )) حا

 اليو م درس مبتدأ هذا
نم  نل نأ نوحا ((  نر لست وسلم عليه الله صلى للنبي القائلون مكة أهل ) أي) ني

ال للتقرير والستفها م مرس
...:الطالب
 الهمزة على أشطب إي علموا : أي الشيخ
برؤيههة المؤلههف فسههرها هنهها ) الرؤيههة) يروحا (( ألم وجل عز الله يقول
مههن بلغهههم بمهها علمههوه وإنمهها بأعينهم هذا يشاهدوا لم لنهم وذلك العلم
اا ليس هذا أن " الصحيح مكة أهل أ ي: "  وقوله الخبر مكههة بأهههل خاصهه

المؤلههف وكههأن وسههلم عليه الله صلى الرسول كذب من لكل عا م هو بل
اا جعله اليههة كههانت وإن : حههتى يقال ولكن مكية الية لن مكة لهل خاص
وغيرهههم مكة أهل من والسل م الصلة عليه للرسول المكذبين فإن مكية
كههثير غيرهههم وكههذلك والسههل م الصلة عليه الرسول كذبوا الطائف فأهل

اا الله دين في يدخلوا لم الناس لن (( ألههم طيههب مكة فتح بعد إل أفواج
نم يههروحا ننههنا نكهه نك نل نه ةحا )) بمعنهه ى خبريههة " (( كههم:  ) يقههول) نأ كههثير

(( يههروحا " طيههب  حالعمل عن قبلهنا لمنا معلقة بعدهنا لمنا معمولة
فإنههها العلههم بمعنى الرؤية كانت وإذا العلم بمعنى الرؤية العلم ) بمعنى)

أبطلههت أنههها يعنههي العمههل عههن علقتههها ) خبرية) (( كم مفعولين تنصب
اا عملها ال لفظ اا العمل يبطل التعليق لن ومح ال ل فقههط لفظ واللغهها ء مح
اا يبطله ال لفظ وإما والمحل اللفظ في تعمل أن إما القلبية والفعال ومح

فههي ول اللفههظ فههي ل تعمههل أل وإمهها اللفههظ دون المحههل فههي تعمههل أن
ا ء يسمى الثالث المحل اا يسهمى والثاني إلغا ال يسهمى والول تعليقه إعمهها

؟ المحل في ول اللفظ في العمل ) عن) (( يروحا علقت ) هنا) (( كمفه
مفعههولي مسههد سههدت لفههظ محههل فههي فالجملهة المحههل أمهها اللفظ في

اا إعراب لها هي ) ةثم) (( يروحا بعههدها مهها فباعتبههار بعههدها مهها باعتبار أيض
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: " أي المؤلههف قههال كمهها فتقدر " وعليه بعدها لما مفعول : " إنها يقول
اا اا قبلهههم أهلكنهها أنههها : والمعنى " وقوله كثير المههم ، القههرون مههن كههثير

نم((:  وتعههالى سبحانه وقوله هه نل نب نق نن   إن إمهه هرو هقهه نل ) هههذه) (( مههن) ) حا
ا م تهبين كم لبيان المهة وههم قهرن جمهع والقهرون كهم فهي الواقهع البه

اا تسمى العصور من عصر في المشتركة وعلههى سههنة مائههة والعصههر قرن
تبقههى أمة تكون قد ذلك دون يكون قد ولكن سنة مائة يكون فالقرن هذا
مههن العههدد هههذا لههها يتههم أن قبههل وجههل عههز اللههه يهلكها ، القرن من أقل

فههي اشههتركت الههتي المههة هههم : القههرن نقههول أن الضههابط لكن السنين
نم ، عصرها نك نننا (( نك نل نه نم نأ هههه نل نب نن نق إن إمهه هرو هقهه نل نم حا هههه لن المهلكيههن ) أي) نأ

نم(( إه ني نل إإ نن  ل(( المكههذبين ) أي)   هعههو إج نر ) أي) (( أنهههم ؟  كيههف)) ني
حههال كههل علههى مكيين عندكم ، المكذبين إلى ) أي) (( إليهم المهلكين

الكل م أو مكههة لهههل الخطههاب دا م مهها المؤلف كل م على هم المكيين أن
عنههدنا الههذي ، أعههم عنههدنا والههذي المكيون هم فالمكذبون مكة أهل على

بعدها التي المم إلى رجعت هل أهلكت التي المة فهؤل ء أعم المكذبون
: قهال فقهط عملهها إل يبهق ولم توجد لم وكأنها وزالت ذهبت هي بل ل ؟

بههدل آخههره ) إلى) (( وأنهم"  بهم يعتبرون أفل) " ) يرجعون ( ل
أهلكنههنا (( كم:  قوله قبله الذي طيب المذكور المعنى برعاية قبله مما

مههن قبلههها مما بدل فهي ، يرجعون ل أنهم يروا : ألم قال ) كأنه) قبلهم
جملههة لنههها العههراب حيث من ل المعنى حيث : من وقوله المعنى حيث

، المعنههى فههي لههها تابعههة ولكنههها العههراب فههي لها تابعة وليست مستقلة
اا الية هذه في بين الله أن الخلصة أهلك بأنه المكذبين هؤل ء به يقرر بيان

اا هههؤل ء إلههى يرجعههون ل المهلكيههن هههؤل ء وأن السههابقة المههم مههن كههثير
يسههتعتبوا حههتى إليههها رجههوع لهم يبق ولم الدنيا من انتهوا لنهم المكذبين
 بهم يعتبروا أن المكذبين هؤل ء على فالواجب

نن:  قال ةثم  إإ نو لل ((  لمنا هك هع نل إمي نننا نج ني ند نن نل هرو نض نح )) (( إن:   قههال)) هم
بمعنههى مخففة ، ما بمعنى " واضح : " نافية " قوله مخففة أو ننافية" 
حسههب علههى لنههها للتنويههع هي بل للتخيير ليست هنا وأو خففت لكنها إن

علههى التقههديرين علههى مبتههدأ الخلئق كل ) أي) (( كل لما في القرا ءات
المخففههة لن مخففههة أو نافيههة أنها على نعم مخففة أنها وعلى نافية أنها
مبتههدأ فكههل محههذوف الشههأن ضههمير واسههمها الجملة في تعمل نعلم كما

بمعنههى ) بالتشديد) (( لمنا مخففة أو نافية إن على أي الوجهين كل على
 طيب مزيدة وما فارقة فالل م بالتخفيف أو إل
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كههل وما والتقدير نافية إن تكون هذا وعلى إل بمعنى ) بالتشديد) (( لمنا
. محضرون لدينا جميع إل

اا يكههن لههم معصههيته علههى اللههه بنعههم يستعين فصار المعصية على له عون
اا . صرفها لنه شاكر
والتقههدير ) نافيههة) (( إن تكههون هذا وعلى إل بمعنى ) بالتشديد) (( لمنا

لمهها كههل " وإن وبنالتخفيف: "  يقول ، محضرون لدينا جميع إل كل وما
هههذا علههى والتقههدير مزيدة وما المخففة وإن النافية إن بين فارقة فالل م

اا لجميع كل وإن نعههرب أن أردنهها فإذا زائدة ما لن لجميع ، محضرون لدين
بمعنههى ولما التشديد ؟ إيش قرا ءة على ) نافية) (( إن:  نقول الية هذه

فارقههة والل م التخفيف قرا ءة ) عل) مخففة (( إن الثاني العراب ، إل
لجميههع كل وإن هذا على والتقدير زائدة وما معروف هو كما للتوكيد وهي
اا طيب ، محضرون لدينا : قههوله في أو تكون المؤلف كل م في أو تكون إذ

قههرا ءة علههى فهههي ، للتنويههع ؟ للتنويههع ول " للتخييههر مخففههة أو " نافيههة
) خههبر) (( جميع:  قههال مخففههة التخفيههف قههرا ءة وعلى نافية التشديد

) فههإن) جميههع (( كل ؟ المبتههدأ أيههن المبتدأ خبر ، مجموعون أي مبتدأ
اا يكون : كيف قائل قال أن فههالجواب ؟ الشمول على تدل وكل لكل خبر
ال الشههتمال الشههمول علههى دللتههها من يلز م ل لكن الشمول على تدل ك

جههانب فههي واحههد كل متشتتين القو م يكون وقد القو م كل : أكر م فتقول
الناس جمع وهي الشمول على زيادة ففيها الجتماع على تدل جميع لكن
أو متفههرق حضههورهم هههل ولكههن وجل عز الله إلى يحضرون الناس فكل

اا) (( جميع الية دليله مجتمع حضورهم الجواب ؟ مجتمع يقهههول فل ) إذ
الشههمول علههى تههدل كههل كلمة لن الخبر نفس هو المبتدأ : إن الن قائل

علههى تههدل كههل أن بينهمهها الفههرق لن ل نقههول الشمول على يدل وجميع
أي الجتمههاع مههع الشههمول على تدل وجميع متفرقين كانوا وإن الشمول
) للحسههاب) (( محضههرون ، بعثهم بعد الموقف في عندنا لدينا مجموع

)) (( جميهع خبران لها ) الن) (( كل ) فصار) (( كل ؟ ليش ةثان خبر
فههي وجههل عههز الله يقول ، واضح المعنى ) أظن) (( محضرون والثانية

. جميع والناس القيامة يو م لدينا محضر إل هؤل ء من أحد كل ما الية هذه
 قبلها والتي الكريمة الية هذه في

نم:  لقوله سبقهم من إهل ك من به يقرون بما المكذبين أول: تقرير نل نأ  ))
نوحا نر نم ني نننا نك نك نل نه نم نأ هه نل نب نن نق إن إم هرو هق نل ) ) حا
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اا إذا بحيههث ويعتبر ينظر أن النسان على يجب : أنه الية فوائد من أو ةثاني
كههونه مههع هنهها السههتفها م لن عبرة ذلك من اتخذ الناس عواقب في نظر

أن المكههذبين عاقبههة فههي نظر من على الواجب لن للتوبيخ مفيد للتقرير
. الكذب عن يرتدع
اا الية فوائد ومن : لقههوله القيامههة يههو م قبههل رجههوع ول بعههث ل : أنه أيض

نم(( هه لن نأ نم   إه ني نل نن ل إإ هعو إج نر إل اللهههم القيامههة يو م قبل يبعث أحد  فل)) ني
الصههلة عليههه مريههم بههن عيسههى أن القرآن في ةثبت كما الية سبيل على

اللههه أمههاته الههذي الرجههل قصههة في وكما الله بإذن الموتى يحي والسل م
ةثههم الصاعقة أخذتهم الذين إسرائيل بني قصة في وكما بعثه ةثم عا م مائة

ةثههم الههدجال يقتله الذي الشاب الرجل قصة في وكما موته بعد الله بعثهم
اا فيقو م يخاطبه يكلمه اا يرجع ل مات من أن الصل فإن وإل حي لقههوله أبد

) . ) يرجعون ل إليهم (( أنهم: 
نن:  لقههوله البعههث : إةثبات الثانية الية فوائد ومن إإ نو لل ((  لمههنا هك هع نل إميهه نج
نننا ني ند نن نل هرو نض نح  .)) هم
اا الخلئههق هذه يجمع حيث وجل عز الله قدرة : كمال فوائدها ومن جميعهه
) .) لديننا جميع (( لمنا:  لقوله واحد مكان في

بههه يخبرنهها لم تعالى الله لن اليو م لهذا الستعداد وجوب الية فوائد ومن
علهى نكهون حههتى له نستعد أن به أجل من به أخبرنا ولكنه القلع لمجرد

.  عليه سنحاسب لما أهبة
هة:  تعههالى قههال ةثم ني نوآ هم ((  ههه هض(( مقههد م خههبر البعههث ) علههى) نل نر ل

ن  حا
هة نت ني نم نل نهنا(( والتشديد ) بالتخفيف) حا نننا ني ني نح نأ لهههم (( آية مبتدأ ) بالما ء)  

: " المؤلههف وقول الشي ء على القاطع والدليل العلمة اللغة في ) الية)
اا المبتههدأ " أيههن مقههدم خههبر المبتههدأ ) هههذا) (( حالرض المبتههدأ ؟ إذ

" وحالتشديد بنالتخفيف: "  ) يقول) (( حالميتة:  ) وقوله) (( حالرض
ريتة قرا ءتههان فيههها يعنههي هة(( ) و) (( حالم نته ني نم نل أن علههى دليههل ) وهههذا) حا
اا يطلههق جسههده روحه فارقت قد الذي الميت على يطلق كما الميتة أيضهه
اا سيموت الذي على ييهت : إن قهال لمهن خلف والميهت سهيموت لمهن الم
: قرا ءتان هنا فيه ذلك ومع ماتت قد الميتة الرض فإن  بالفعل مات لمن

ريتة ) مبتدأ) (( حالرض ) طيب) (( حالميتة ) و) (( حالم
اا ) صفة) (( أحيينناهنا ) صفة) (( حالميتة  : " المؤلههف قههال ولهههذا أيض

حالميتههة أن )) ليههبين : (( أحيينناهههنا قههوله بعههد جعلههه مبتههدأ
)) (( أحيينناهنا أن الصهههحيح " ولكن للرض صفة كلهمنا وأحيينناهنا
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هههو الفائههدة محههط لن الرض هههذه فههي اليههة وجه لبيان استئنافية جملة
موتها. بعد أحياها تعالى الله أن ولكن الرض موت ليس

علينهها يشكل فإنه ) صفة) (( أحيينناهنا جعل فإذا المؤلف رأي على أما 
أحههوال المعههارف بعههد الجمههل أن المعروفههة للقاعههدة مخههالف هههذا أن

فهههي الجنههس بههها المههراد هنهها الرض : إن يقههال أن ذلههك علههى والجواب
:  الشاعر قول ونظيرها النكرة بمعنى

" يعنيني ل قلت ثم فمضيت يسبني حاللئيم عل ى أمر ولقد" 
يعنينههي ل قلت ةثمة فمضيت يسبني لئيم على تقدير يسبني اللئيم وعلى 

اا ومنه : المعربين بعض قول على أيض
ةحا يحمل حالحمنار (( كمثل  ) صفة) (( يحمل جملة أن ) على) أسفنار

يحمههل حمههار كمثههل بمعنههى فهههو الجنههس بههه المههراد ) لن) (( حمنارلههه
ااا )) (( أحيينناهنا جملة : إن فنقول اخترناه الذي القول على أما ، أسفار

هة الرض هذه في الية وجه لبيان استئنافية ني نوآ هم ((  هه هض نل نر ل
ن هة حا نتهه ني نم نل حا

نهنا نننا ني ني نح اا الميتههة الرض هههذه أن آيههة كونههها ) ووجههه) نأ يابسههة أشههجاره
أحياههها فالههذي المههوت بعد فتحيا المطر عليها الله فينزل ةثمر فيها وليس
نن:  تعههالى قههال كمهها المههوتى إحيهها ء علههى قادر إحيائها على وقدر إم نو  ))
إه إت نينا نك آ لن نرى نأ نض نت نر ل

ن ةة حا نع إش نذحا نخنا إإ ننههنا نفهه نل نز نهههنا نأن ني نل نء نع نمههنا نل نت حا لز نتهه نه حا
نت نب نر لن نو إذ ي إإ لل نهنا حا نينا نح إي نأ نح هم نت ى نل نو نم نل هه حا لن نل ى إإ رل نع لء هك ني هر نشهه إدي نقهه

بالغههائب الشههاهد تقيههس أن اليههة : وجههه فنقههول وعليههه]39)[فصههلت:)
المطر عليها ينزل يابسة أشجارها ميتة الرض هذه هو المنظور فالشاهد
.  قادر أحياها فالذي فتخضر
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